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  4 
االقتصاد اليوناني منذ نياية عاـ  يعرؼ   

أزمة مالية تعد األخطر في تاريخو  9003
يومنا ىذا، وذلؾ  إلىوتداعياتيا مازالت مستمرة 

يوف العامة باالقتصاد بعدما عصفت أزمة الد
اليوناني والذي وجد نفسو ميددًا باإلفالس، 

وذلؾ لعدـ قدرتو عمى تسديد القروض المترتبة 
عميو مف جية، وعجزه عف الحصوؿ عمى 

المالية التي أصبحت  األسواؽالتمويؿ مف 
تفرض معدالت فائدة جد مرتفعة عمى اليوناف 
مف جية أخرى، وأماـ خطورة الوضع لـ يجد 

األخير مف مخرج غير طمب المساعدة مف  ىذا
شركائو األوروبييف. وعمى ىذا األساس تيدؼ 

ىذه الورقة البحثية إلى تسميط الضوء عمى 
حقيقة األزمة المالية اليونانية الراىنة والدور 

نتشاؿ اليوناف افي  األوروبيالذي لعبو اإلتحاد 
األزمة المالية :يةالكممات المفتاح مف أزمتيا

 المساعدات المالية،االتحاد األوروبي ،يةاليونان
 . األوروبية اإلنقاذآليات ،األوروبية لميوناف

 

Abstract : 

 

Greece has entered since the end 

of 2009 into the worst financial crisis 

ever, with ongoing repercussions to this 

day. After the crisis of the public debt 

which upset the Greek economy, it is 

threatened with bankruptcy, on the one 

hand, it is unable to repay its debt, and 

on the other hand the impossibility of 

obtaining financing at took financial 

markets because of the very high interest 

rates. Greece has sought the help of its 

European partners to avoid the risk of 

bankruptcy and default values. On this 

basis, this document aims to highlight 

the Greek financial crisis, and the role 

played by the European Union in order 

to save it.                                           

   Key words: Greek financial crisis, 

European Union, European financial aid 

for Greek, European rescue mechanisms  

 مجلة العلوم اإلنسانية لجامعة أم البواقي 

ISSN 1112-     

 102 جوان  –العذد التاسع 

 
OEB Univ. Publish. Co . 

mailto:sabrinaferraah@yahoo.fr
mailto:sabrinaferraah@yahoo.fr


 فراح صبرينة                                            ...الراىنة والدور األزمة المالية اليونانية

 778                 102 جوان  -مجلة العلوم اإلنسانية لجامعة أم البواقي            العدد التاسع 

 مقدمة:
، والتي كانت بدايتيا مف الواليات المتحدة 9002أدخمت األزمة المالية واالقتصادية العالمية لعاـ 

د، وانتقمت ىذه األزمة مف االقتصاد األمريكي إلى معظـ االقتصاديات األمريكية العالـ في حالة ركو 
العالمية التي أخذت تتياوى كأحجار الدومينو الواحدة تمو األخرى، ولـ يكف االتحاد األوروبي في 
منأى عف ىذه األزمة، فيو يعرؼ حاالت مف التراجع االقتصادي ظيرت بشدة بعد األزمة المالية 

اد اليوناني، فقد وصمت معدالت المديونية العامة وعجز الموازنة العامة إلى التي تعصؼ باالقتص
، ىذا ما سبب الخوؼ لدى المستثمريف إتجاه قدرتيا مستويات حرجة لـ يعد اليوناف قادرا عمى تحمميا

وعند قياـ وكاالت التصنيؼ االئتماني بتخفيض التصنيؼ االئتماني عمى الوفاء بديونيا الحكومية. 
اف، لـ تعد ىذه األخيرة قادرة عمى الحصوؿ عمى التمويؿ مف األسواؽ العالمية الرتفاع معدالت لميون

الفائدة إلى مستويات قياسية. فمـ تجد مف مخرج غير طمب المساعدة مف شركائيا في االتحاد 
ة األوروبي، وقد قدـ االتحاد األوروبي حزمة مف المساعدات لميوناف، ىذه المساعدات كانت مشروط

بجممة مف اإلصالحات والسياسات التقشفية التي أدخمت البالد في دوامة مف المشاكؿ االجتماعية 
 وركود اقتصادي.    

بانتقاليا إلى دوؿ أوروبية أخرى كالبرتغاؿ وايرلندا  9000قد ازدادت حدة األزمة في سنة و 
ماـ وضع صعب، فكاف لزاما عمييا واسبانيا وايطاليا، ما وضع أكبر الدوؿ األوروبية كألمانيا وفرنسا أ

أف تتدخؿ إلنقاذ الوضع الذي أصبح ييدد وحدة االتحاد األوروبي وطرح فكرة خروج بعض الدوؿ مف 
االتحاد، وىذا ما حصؿ فعاًل مع بريطانيا التي قررت الخروج مف الوحدة األوروبية بعد استفتاء شعبي 

 تحاد األوروبي. لخروج بريطانيا مف كنؼ اال 9002صوت باألغمبية في 
وانطالقا مما سبؽ تدور إشكالية ىذا البحث حوؿ السؤاؿ التالي4 ما مدى مساىمة االتحاد 

 زمة المالية التي تعصؼ باليوناف؟ األوروبي في إيجاد حموؿ لأل
 ومف خالؿ ىذا السؤاؿ الرئيسي ندرج األسئمة الفرعية التالية4   
 بيا اليوناف؟ما ىي أسباب األزمة المالية التي تمر  -
 ؟ىؿ تتفؽ دوؿ االتحاد األوروبي عمى إنقاذ اليوناف مف شبح اإلفالس -
ما ىي الحموؿ التي قدمتيا دوؿ االتحاد األوروبي لمساعدة اليوناف عمى الخروج مف أزمتيا،  -

 وما مدى نجاعتيا؟
جابة عمى 4 مف أجؿ معالجة اإلشكالية السابقة تـ وضع الفرضيات التالية لإلفرضيات الدراسة

 التساؤالت المطروحة وىي4
إف األزمة المالية الراىنة التي يمر بيا االقتصاد اليوناني رغـ أنيا كانت نتيجة مباشرة لالزمة  -

 إال أف جذورىا داخمية؛ 9002المالية العالمية 
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 لعب االتحاد األوروبي دورًا جوىريًا في إنقاذ اليوناف وتخطييا لألزمة. -
كتسي الدراسة أىمية بالغة كونيا تعالج أحد المواضيع اليامة )األزمة المالية ت أىمية الدراسة:

اليونانية، ومساىمة االتحاد األوروبي في إنقاذ اليوناف(، ويثير ىذا الموضوع اىتماـ الكثير مف 
االقتصادييف العالمييف، كما يعتبر حديث الساعة في أوروبا، ومحور اجتماعات ومناقشات مكثفة 

نقاذ الدوؿ لدوؿ اال تحاد األوروبي حوؿ إيجاد حموؿ مف اجؿ اإلبقاء عمى وحدة االتحاد األوروبي وا 
المتعثرة، وتعتبر اليوناف أوؿ دولة دقت ناقوس الخطر وىي تشيد أوضاع اقتصادية صعبة ومعرضة 

 لإلفالس إف لـ تتدخؿ دوؿ االتحاد إلنقاذىا.  
 ىداؼ التالية4تيدؼ الدراسة إلى تحقيؽ األ أىداف الدراسة: 
 تسميط الضوء عمى األزمة المالية اليونانية، وخطط اإلنقاذ التي قدمتيا دوؿ االتحاد األوروبي؛ -
معرفة مدى نجاعة السياسات االقتصادية المطبقة في اليوناف لمخروج مف األزمة، والتي  -

 اإلصالحاتفرضت عمييا مف قبؿ االتحاد االوروبي وصندوؽ النقد الدولي في إطار برنامج 
 الييكمية، وىؿ استطاعت اليوناف اليـو الخروج مف أزمتيا.  

بالنظر الى طبيعة الموضوع وسعيًا منا الى تحقيؽ االىداؼ المسطرة لمدراسة تـ منيجية البحث: 
في  أساسيةاعتماد المنيج الوصفي التحميمي. حيث سمح لنا المنيج الوصفي بعرض عدة عناصر 

األزمة المالية اليونانية وتقديـ أىـ االجراءات وردود الفعؿ األوروبية تجاه دراستنا عمى غرار عرض 
األزمة. أما الجانب التحميمي فيتجسد في تحميؿ الوضع القائـ مستعينيف في ذلؾ بالتمثيؿ البياني 

 والجداوؿ والتحميؿ اإلقتصادي.  
 أوال: األزمة المالية اليونانية

في اخطر أزمة مالية عرفتيا، فيي تشيد اليـو أوضاع  9000دخمت اليوناف منذ بداية سنة 
اقتصادية جد متردية، مف انخفاض في معدالت النمو االقتصادي، وارتفاع في الديوف العمومية، 
وارتفاع نسبة العجز في الموازنة، كما أنيا غير قادرة عمى تسديد ديونيا، وليذا فقد لجأت اليوناف إلى 

تعتبر د األوروبي وصندوؽ النقد الدولي لمخروج مف ىذه األزمة. طمب المساعدة مف دوؿ االتحا
مف الناتج المحمي اإلجمالي لمنطقة األورو مصدر سمسمة مف  %3اليوناف والتي ال تمثؿ سوى 

مف الناتج  %09أزمات المديونية العامة والتي تيدد اليـو أكبر بمداف منطقة األورو )إسبانيا تمثؿ 
مف الناتج المحمي اإلجمالي...(، وتيدد كياف اإلتحاد اإلقتصادي  %01يا المحمي اإلجمالي، إيطال

 .(Chemain, 2014, p97)  والنقدي نفسو
يقـو اإلقتصاد اليوناني عمى ثالث دعامات أساسية وىي4 قطاع طبيعة االقتصاد اليوناني: -1

مف القوة  %22ب مف الناتج المحمي اإلجمالي، إضافة أنو يستوع %1,51الخدمات ويساىـ بحوالي 
مف الناتج المحمي اإلجمالي، إضافة إلى أنو  %9052العاممة، وقطاع الصناعة ويساىـ بحوالي 
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مف الناتج المحمي  %351ويساىـ بحوالي  مف القوة العاممة، وقطاع الزراعة %90يستوعب حوالي 
، %3الة حوالي ىذا وتبمغ نسبة البط .مف القوة العاممة %09اإلجمالي، إضافة إلى أنو يستوعب 

 (.3,، ص9003بوالكور،) وىي نسبة تمثؿ مؤشرًا مرتفعًا مقارنة بدوؿ االتحاد األوروبي األخرى
التي كانت الواليات  9002بعد األزمة المالية واالقتصادية العالمية لعاـ عمق األزمة: -2

والنامية عمى حد السواء، المتحدة األمريكية مسرحًا ليا، انتقمت لتمس باقي دوؿ العالـ، المتقدمة منيا 
ىذه المرة وصمت األزمة إلى دوؿ االتحاد األوروبي التي أصبحت تتأرجح بيف ديوف عمومية مفرطة، 
ونسب عجز في الموازنة غير مسبوقة، وتعتبر اليوناف أوؿ دولة أوروبية دقت ناقوس الخطر بتردي 

 9003أكتوبر  90الية اليونانية في أوضاعيا االقتصادية. نقطة بداية األزمة كانت إعالف وزير الم
 %351مف الناتج المحمي اإلجمالي بدؿ  %,095مراجعة العجز في الميزانية العامة، الذي بمغ 

ليصؿ إلى  9000أفريؿ  99المعمف عنو في بداية السنة، وقد تمت مراجعة ىذا الرقـ مرة ثانية في 
مف الناتج المحمي  %0,51رًا إلى ليصؿ أخي 9000أكتوبر  ,9، ويراجع لمرة أخيرة في 0352%

(. وىكذا قدمت اليوناف ولسنوات طويمة أرقامًا مغموطة Daniel Cohen, 2011, p385اإلجمالي )
عف حقيقة الوضع االقتصادي في اليوناف، سعيًا منيا لتحقيؽ شروط االنضماـ إلى االتحاد األوروبي 

ذه الشروط المجسدة في معاىدة في مرحمة أولى، ثـ إلى منطقة األورو كمرحمة ثانية، ى
مف  %3"، التي ُتمـز دوؿ االتحاد بأف ال تتجاوز فييا نسبة العجز في الميزانية العامة "ماستريخت

 مف الناتج المحمي اإلجمالي. %20الناتج المحمي اإلجمالي، وأف ال تتجاوز المديونية العامة 
لموازنة، ومف جية أخرى ديوف وتعاني اليوناف مف مشاكؿ مزدوجة مف جية ارتفاع عجز ا

عمومية مفرطة تستدعي تسديد األقساط والخدمات سنويًا، ما يزيد في حدة العجز في الميزانية 
مف الناتج المحمي  %00350العامة، فقد عرفت ىذه األخيرة مستويات قياسية، فقد انتقمت مف 

مى اإلجمالي عامي مف الناتج المح %09251ثـ إلى  %00351، إلى 9001اإلجمالي في عاـ 
عمى التوالي، ورغـ كؿ اإلجراءات التي اتخذتيا اليوناف والمساعدات المالية التي  9003و 9002

تمقتيا مف دوؿ االتحاد األوروبي وصندوؽ النقد الدولي، إال أف نسبة المديونية العامة ال تزاؿ تعرؼ 
 9001مي اإلجمالي عاـ مف الناتج المح %01351مستويات مرتفعة، فقد بمغت ىذه األخيرة 

                                                 
  عمييا مف قبؿ المجمس األوروبي  معاىدة ماستريخت4 وتمثؿ االتفاقية المؤسسة لإلتحاد األوروبي، تـ االتفاؽ

، وتعتبر أىـ تغيير في تاريخ االتحاد مند تأسيس المجموعة 0330في مدينة ماستريخت اليولوندية في ديسمبر 
االوروبية في نياية الخمسينيات وأىـ نقطة تحوييا المعاىدة ىي انشاء اتحاد اقتصادي ونقدي أوروبي، وقد 

تيفاءىا لالنضماـ الى االتحاد النقدي وأىميا4 عدـ تجاوز المديونية حددت الشروط الواجب عمى الدوؿ اس
مف الناتج  %3مف الناتج الداخمي الخاـ، وأف ال يتجاوز العجز العاـ لميزانية الدولة   %20العامة سقؼ 

    الخاـ، باإلضافة الى شروط أخرى تتعمؽ بسعر الفائدة ومستوى االسعار وأسعار الصرؼ. أنظر 



 فراح صبرينة                                            ...الراىنة والدور األزمة المالية اليونانية

 781                 102 جوان  -مجلة العلوم اإلنسانية لجامعة أم البواقي            العدد التاسع 

(. كما تعرؼ اليوناف انخفاض حاد في معدؿ 0(.)أنظر الشكؿ  Eurostat) ,900عاـ  %01151و
ثـ إلى  9002عاـ  %053 –، إلى 9002عاـ  %51,نمو الناتج المحمي اإلجمالي الذي انتقؿ مف 

 ,900عاـ    %059- ، وال تزاؿ ىذه األخيرة منخفضة فقد سجمت9003عاـ  153%-
(Eurostat.) 

 مؤشرات االقتصاد اليوناني: 1الشكل رقم 
 (PIBمف %عجز الموازنة )  (PIB(          )0-9مف  %تطور الديف العاـ )     -   

 
 (%معدؿ البطالة طويمة األجؿ )( 1-0(       )%( معدؿ نمو الناتج المحمي اإلجمالي)0-3) 

 
           Source :Eurostat 

في  سي وراء العجز في الميزانية العامة يرجع إلى طبيعة النظاـ الضريبي السائدإف السبب الرئي
اليوناف. فعجز الموازنة في ىذا البمد تجاوز باستمرار معايير "ماستريخت"، وىذا عمى الرغـ مف 
دينامكية معدالت نمو الناتج المحمي اإلجمالي خالؿ سنوات طويمة. مع وجود إدارة ضريبية قميمة 

ـ وتممؾ وسائؿ محدودة أجيدتيا المحسوبية والفساد، فالتصريح عف الدخؿ بشكؿ عاـ كاف التنظي
أدنى مما ىو حقيقي وذلؾ مف أجؿ التيرب الضريبي، "فالثغرات الضريبية" شجعت الدخوؿ المرتفعة 
الوفيرة، والقاعدة الضريبية جد ضيقة، وىي عنصر ىاـ لالقتصاد وتقدر نسبة التيرب الضريبي بنحو 

في  %01وتزيد مف االقتصاد غير الرسمي )مقابؿ متوسط يبمغ  مف الناتج المحمي اإلجمالي %,9
مف الناتج المحمي  %3053بمغت المداخيؿ الضريبية  ,900 -,033منطقة األورو(. فخالؿ الفترة 
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اإلجمالي، أي بمعدؿ اقؿ بحوالي ثمانية فاصؿ خمسة نقطة في المتوسط مما ىو عميو في دوؿ 
، سجمت إجمالي إيرادات 9001د األوروبي، وىكذا بوقت قميؿ قبؿ انفجار األزمة عاـ االتحا

مف إجمالي اإلنفاؽ  %1259مف الناتج المحمي اإلجمالي مقابؿ  %,335المؤسسات الحكومية 
(Benjamin Coriat &Christopher Lantenois, 2011, pp 11-  .) 

" مف أجؿ Goldman Sachsمف طرؼ بنؾ " كما أف اإلعالف عف التالعب بالحسابات المدبر
، أحدث موجة مف الذعر في األسواؽ، تـ 9000السماح لميوناف باالنضماـ إلى منطقة األورو سنة 

مف الناتج المحمي اإلجمالي، بعد تراكـ  %000عمى إثرىا إعادة تقييـ المديونية العمومية بأكثر مف 
عاـ  %,0...9001و 9000لمحمي اإلجمالي بيف مف الناتج ا %1العجز في الميزانية العمومية )

(. إف المديونية العامة الحقيقية لميوناف ىي بعيدة كؿ البعد عف األرقاـ الرسمية التي قدمتيا 9003
-Jean )  المحددة في ميثاؽ االستقرار والنمو %20الحكومة لمجنة األوروبية، وبعيدة عف نسبة 

Marc Figuet, 2015, p 41). 
ىو نتاج التأثير المشترؾ لتدابير التقشؼ  9002ديوف العمومية اليونانية منذ أزمة إف تنامي ال

التي أدخمت البالد في حالة انكماش، والمضاربة المالية التي أدت إلى االرتفاع اليائؿ ألسعار 
، وقبؿ حتى أف تنفجر أزمة المديونية اليونانية، كانت البنوؾ تحصؿ عمى 9003الفائدة، ففي عاـ 

، ثـ %2وتقرض اليوناف بمعدؿ  %0" بمعدؿ BCEدة التمويؿ مف قبؿ البنؾ المركزي األوروبي "إعا
(، كما أف عودة اليوناف إلى 9)انظر الشكؿ  %09إلى  9000يرتفع ىذا المعدؿ بداية عاـ 

، عمى الرغـ مف أف معدالت %,151كاف بمعدؿ  9001االقتراض مف األسواؽ المالية في أفريؿ 
. والنتيجة بموغ المديونية العمومية مستويات لـ يسبؽ ليا مثيؿ %,059البنوؾ كانت  إعادة تمويؿ

(Robert Joumard, 2015, p1 0-0(. )راجع الشكؿ .) 
 سنوات(00مقارنة بيف معدالت الفائدة لمسندات طويمة األجؿ ): 2الشكل رقم   

 (%لمدول األكثر مديونية في منطقة األورو مع ألمانيا )

 
Source : Eurostat 

مف خالؿ ىذا الشكؿ يمكننا أف نالحظ أف معدالت الفائدة عمى السندات كانت منخفضة بعد 
في اليوناف  %2، ولـ تتجاوز معدؿ 9003وحتى عاـ  0333اعتماد األورو كعممة موحدة عاـ 
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بذلؾ معدؿ وأيضًا في ايرلندا، اسبانيا والبرتغاؿ )الدوؿ األكثر مديونية في منطقة األورو(، موازية 
الفائدة في الدوؿ المتقدمة في منطقة األورو كألمانيا، وىذا ما شجع اليوناف عمى التوسع في 

وىو بداية األزمة في اليوناف عرفت ىذه األخيرة مستويات جد  9003االقتراض. لكف بعد عاـ 
 .9000عمى السندات اليونانية نياية عاـ  %,9مرتفعة، حيث تجاوزت سقؼ 

أف النسبة الحقيقية لمعجز في الميزانية  9003الحكومة اليونانية الجديدة في أكتوبرعندما أعمنت 
مف  %0,51عجزًا بمغ  9003العمومية تجاوزت األرقاـ المقدمة سابقًا، فقد سجمت اليوناف سنة 

(. Eurostatمف الناتج الداخمي الخاـ ) %09251كما بمغت الديوف العمومية  الناتج الداخمي الخاـ،
بتخفيض  9003ديسمبر  99" في Moody’sى إثر ذلؾ، قامت وكالة التصنيؼ االئتماني "وعم

 التصنيؼ االئتماني لمديوف اليونانية، وقد خفض ىذا األخير مرة أخرى في الشير التالي
 (Karamessini,     , p 122 وضعت اليوناف تحت المراقبة المالية  9000. وفي فيفري

ت مجموعة األورو لميوناف مدة شير لوضع خطة لمتقشؼ، وىو ما قوبؿ لمجنة األوروبية، وقد منح
. وقد أدت الشكوؾ حوؿ Karamessini,     , p 122)باحتجاجات وتظاىرات في اليوناف )

" بتخفيض Standards & Poorsالمالءة المالية لميوناف إلى قياـ وكالة التصنيؼ االئتماني "
" ىي األخرى Fitch"، وقامت وكالة "B-" إلى"Bمرة أخرى مف " التصنيؼ االئتماني لمديوف اليونانية

(. 3تحت الرقابة السمبية.)أنظر الشكؿ "Moody’s" ووضعتيا وكالة "CCC" إلى "Bبتخفيضو مف "
 Jean ,900ومارس  9001فعرفت معدالت الفائدة عمى القروض لعشر سنوات تضاعفًا بيف 

Marc (Figuet, op.cit., p 41)   .   
 التصنيؼ االئتماني لمديوف اليونانية: 03رقم  الشكل

 مقارنة ببعض الدول األوروبية والواليات المتحدة واليابان.

 
Source: Olivier Berruyer, www.les-crisese.fr 

http://www.les-crisese.fr/
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ؼ ائتماني مقارنة مف ىذا الشكؿ أف الديوف العمومية اليونانية حظيت بأدنى تصني نالحظ جمياً 
"، والتي تشمؿ الحروؼ األولى لكؿ PIIGSبدوؿ منطقة األورو األكثر مديونية أو ما يعرؼ بدوؿ الػ "

سبانيا عمى التوالي، حيث ُخفض تصنيفيا االئتماني عدة  مف4 البرتغاؿ، ايرلندا، ايطاليا، اليوناف وا 
صمت إلى أدنى تصنيؼ ائتماني "مف درجة استثمار" إلى أف و  9003عاـ  مرات بداية مف منتصؼ

إف ارتفاع المديونية العمومية، وتوقع حالة االنكماش االقتصادي،  .9000وىي "ديوف مضاربة" نياية 
 "CDS" "Crédit défaut swapsأديا إلى االرتفاع الحاد لعالوة المخاطرة وعالوة التأميف "

لتسديد. فارتفعت عالوة التأميف المرتبطة بمخاطر عدـ قدرة المصدر )الديوف السيادية( عمى ا
 9003خالؿ الثالثي األخير مف عاـ  %099سنوات إلى 00المرتبطة بالديوف اليونانية ذات األجؿ 

 (.99، ص 9003)اوكيؿ نسيمة، بوكساني رشيد، مصيبح احمد، 
تعود األزمة المالية اليونانية إلى نوعيف مف األسباب أسباب األزمة المالية في اليونان:  -3

 داخمية وخارجية.
 أسباب داخمية: 3-1
ارتفاع مستوى الديف العاـ حتى قبؿ األزمة العالمية، والتي تعكس األثر التراكمي لمعجز في  -

بمغت إيرادات المؤسسات العمومية  9001اإليرادات الحكومية التي تعود لعدة سنوات. ففي عاـ 
. ىذا العجز اليائؿ يرجع إلى %1251العاـ  مف الناتج المحمي اإلجمالي، بينما بمغ اإلنفاؽ 3352%

التيرب الضريبي لممؤسسات والعماؿ الخواص، واالمتيازات الضريبية الممنوحة لمبنوؾ، وأصحاب 
. ِضؼ 9009السفف والكنائس، والميف الحرة وغيرىا، وتخفيض الضرائب عمى الدخوؿ المرتفعة منذ 

إنقاذ المؤسسات الخاصة مف المديونية في  إلى ذلؾ اإلنفاؽ المتزايد عمى األسمحة، وتكاليؼ
والذي يموؿ  0330الثمانينات، وتكاليؼ إنقاذ البنوؾ حاليًا، والعجز المتزايد لمضماف االجتماعي منذ 

 Karamessini, 2010, p (9002مف الناتج المحمي اإلجمالي في عاـ  %,15مف خزينة الدولة)
      (Maria         
تي دفع باليوناف لموقوع في األزمة ىو الحماس الزائد لمدخوؿ لمنطقة أحد أىـ األسباب ال  -

فقد ألزميا دخوليا وانضماميا  .اليورو، نظرًا لما تتمتع بو تمؾ المنطقة مف مكانة اقتصادية عالمية
ورو، في ورو توقيع بعض الشروط القاسية الخاصة بالدوؿ األوروبية في منطقة األلدوؿ منطقة األ
ليوناف مستعدة بعد لمتخمي عف عممتيا المحمية "الدراخما"، ناىيؾ عف تزوير الحقائؽ حيف لـ تكف ا

حوؿ الوضعية الحقيقية لالقتصاد مف اجؿ استيفاء شروط االنضماـ، فقد تبيف أف اليوناف قدمت عمى 
مدار سنوات أرقاـ مزيفة عف حجـ ديونيا والعجز في ميزانيتيا، والذي تجاوز باستمرار معايير 

مف  %20مف الناتج المحمي اإلجمالي، و%3ىدة "ماستريخت" )أف ال يتجاوز العجز في الميزانية معا
 الناتج المحمي اإلجمالي بالنسبة لممديونية العامة(.
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 4أسباب خارجية 3-2
تعتبر األزمة االقتصادية العالمية الراىنة مف أىـ العوامؿ الخارجية التي أدت إلى زيادة خطر  -

ليوناني، وقادت المتعامميف المالييف إلى اليروب مف خطر السندات الصادرة عف الدوؿ الديف العاـ ا
األكثر مديونية، وااللتفات نحو السندات األكثر أمانًا مثؿ سندات الديوف الحكومية األلمانية 

نية، واألمريكية. ىذا الخطر المتزايد ىو السبب الرئيسي وراء زيادة فروؽ األسعار عمى السندات اليونا
" التي CSDكما أف غياب التنظيـ األسواؽ المالية سمح بالمضاربة المفرطة عمى عالوات التأميف "

 Maria ) تـ شراؤىا مف قبؿ مستثمريف ال يحمموف سندات الديوف الحكومية اليونانية
Karamessini, 2010, p 125) ؛  

و المؤسسي، حيث ال توجد رد فعؿ االتحاد األوروبي تجاه األزمة اليونانية، وضعؼ ىيكم -
 آليات لمتضامف المالي في حالة تعرض أحد الدوؿ األعضاء في االتحاد إلى تعسر مالي؛

تنامي مخاوؼ المستثمريف مف عدـ قدرة اليوناف عمى تسديد ديونيا الحكومية، وقياـ وكاالت  -
رجة، كؿ ىذا أدى التصنيؼ االئتماني بتخفيض التصنيؼ االئتماني لمسندات الحكومية إلى أدنى د

إلى خمؽ أزمة ثقة في االسواؽ المالية، فأصبحت اليوناف غير قادرة عمى الحصوؿ عمى التمويؿ مف 
 األسواؽ التي أصبحت تفرض عمييا معدالت فائدة جد عالية.

4لقد وجدت اليوناف نفسيا في وضع اإلجراءات التي اتخذتيا اليونان لمحد من األزمة  -1
عجزىا عف الوفاء بالتزاماتيا تجاه دائنييا، وليذا وجب عمييا طمب اقتصادي جد صعب بعد 

المساعدة مف دوؿ االتحاد األوروبي وصندوؽ النقد الدولي، وليذا كاف لزامًا عمييا إجراء تعديالت 
ىيكمية وتطبيؽ خطة تقشؼ واسعة، فقد اعتمدت عدة إجراءات األولى تيدؼ إلى خفض اإلنفاؽ 

 ة اإليرادات وىي4    والثانية تيدؼ إلى زياد
4 ىذه اإلجراءات تيدؼ إلى خفض اإلنفاؽ اإلجراءات التي تستيدف مباشرة المالية العامة 4-1

 Coriat, Lantenois, 2011, p18)) 4  العاـ وىي
4 والوظيؼ العمومي ىو المستيدؼ األوؿ، وقد اعتمدت ثالث تخفيضات ىائمة في الميزانية-أ

يد أجور الموظفيف الحكومييف لمدة ثالث سنوات، وتخفيض عدد العماؿ إجراءات أساسية4 أواًل4 تجم
"، واحتراـ قاعدة عدـ contractualعف طريؽ إلغاء مناصب العمؿ التعاقدية " 9009بداية مف 

استبداؿ أربعة موظفيف مف أصؿ خمسة يذىبوف إلى التقاعد. ثانيًا4 إلغاء منحة الشير الثالث عشر 
تخفيضات ىائمة في اإلنفاؽ عمى التشغيؿ واالستثمارات العمومية، وتخفيض . ثالثًا 4والرابع عشر

 كبير لإلعانات المقدمة لممؤسسات العامة كوسيمة فعالة تجعؿ خصخصتيا أمرًا ال مفر منو.

                                                 
  ارة عف حوافز وعالوات وامتيازات تقدميا الدولة لمموظفيف الحكومييف.  وىي عب 
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4 وتيدؼ أيضا إلى تخفيؼ اإلنفاؽ الحكومي، وىي تشكؿ أصعب إصالح نظام التقاعد-ب
سنة سابقًا( إلى  20اليوناني. فقد ُمدد سف التقاعد بالنسبة لمنساء )القضايا نظرًا لنتائجيا عمى الشعب 

. والقائمة طويمة4 تمديد مدة 9003سنة ليتماشى مع سف التقاعد المحدد لمرجاؿ بحموؿ عاـ  ,2
سنة، وكؿ موظؼ  20، تحديد سف أدنى لمتقاعد بػ ,900سنة بحموؿ  10سنة إلى 31االشتراؾ مف 

 سوؼ يعاقب بتخفيض معاشو.  يذىب إلى التقاعد المسبؽ
4 فقد اتخذت عدة إجراءات مف أجؿ تخفيض اقتطاعات معتبرة في ميزانية قطاع الصحة -ج

"، وتقميص génériquesتكاليؼ تعويض األدوية، منيا التشجيع عمى استيالؾ األدوية الجنيسة "
ؿ األنشطة المتعمقة الئحة األدوية التي تخضع لمتعويض، ورفع المشاركة المالية لممرضى، وجمع ك

 بالصحة في وزارة واحدة.
مع  %93إلى  %90فقد ارتفع معدؿ الرسـ عمى القيمة المضافة مف  رفع العبء الضريبي: -د

توسيع القاعدة الضريبية. ورفع الضرائب والرسـو عمى عدة سمع كالمشروبات الكحولية وغير 
الضرائب عمى الممتمكات الموروثة واليبات، الكحولية، السجائر، الوقود والسمع الفاخرة، وكذلؾ رفع 

وخمؽ رسـو جديدة عمى نشاطات عديدة مثؿ رسـو عمى إنبعاثات ثاني أكسيد الكربوف، البناءات غير 
 الرسمية، وكذلؾ عمى أرباح الشركات األكثر ربحية.  

 ولمرافقة وىي إجراءات تيدؼ إلى زيادة اإليرادات،اإلجراءات الييكمية والخصخصة:  4-2
اإلجراءات السابقة تـ وضع برنامج شامؿ لإلصالحات الييكمية، وىنا يتضح جميا سياسات صندوؽ 
النقد الدولي، فقد اعتمدت ثالث إصالحات رئيسية تستيدؼ اإلنفاؽ الحكومي، سوؽ العمؿ وسوؽ 

4 فبالنسبة لمتوظيؼ العمومي تـ استحداث آليات جديدة (Coriat,Lantenois,2011, p19) السمع
توظيؼ، ووضع قاعدة الكترونية لممزادات والعطاءات، ونشر كؿ القرارات المتعمقة باإلنفاؽ لم

جراءات أخرى،  الحكومي. ومراجعة نظاـ مفاوضات األجور وعقود العمؿ في القطاع الخاص. وا 
 باإلضافة إلى خوصصة وتحرير سوؽ السمع.

في تردد االتحاد األوروبي : ليونانيةثانيًا: الدور الذي لعبو االتحاد األوروبي في حل األزمة ا
مف إنقاذ اليوناف ألف معاىدة "ماستريخت" األوروبية والتي تأسس بموجبيا ال تسمح بذلؾ،   بادئ األمر

تمنع إنقاذ أو التخفيؼ مف  "TFUEمف معاىدة سير االتحاد األوروبي " ,09إلى  093فالمادة 
نيا أحد األعضاء إال في حاالت معينة كتعرضيا المشاكؿ المحتممة مف المخاطر التي قد يعاني م

" عندما تتعرض أية دولة عضوه  لكوارث طبيعية أو تيديدات خارجة عف سيطرتيا؛ وحيث جاء فييا4
لصعوبات أو تيديد بمشاكؿ خطيرة ناجمة عف كوارث طبيعية أو حوادث استثنائية خارجة عف 

ف يمنح وبموجب شروط معينة مساعدات مالية سيطرتيا، فإف المجمس وباقتراح مف المجنة يستطيع أ
                                                 


 Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne. 
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إف أزمة الديوف السيادية  .(Vincent, 2015, p459)مف االتحاد إلى الدولة العضو المعنية"
اليونانية ال تندرج تحت خانة أحداث استثنائية خارجة عف السيطرة، ألف ىذه األخيرة ساىمت في 

ية، وليذا وجب إيجاد حموؿ خارج المعاىدة انفجارىا وذلؾ بتقديـ حسابات مزورة لمجنة األوروب
"TFUE."  بعد األزمة التي عصفت باليوناف، وخوفًا مف انتشارىا وانتقاليا لدوؿ أخرى، كاف لزامًا و

عمى االتحاد األوروبي أف يجد آليات مناسبة تمكنو مف مد يد العوف لمدوؿ التي تعاني مشاكؿ 
ماي  3" وقد تـ تجسيدىا في MESFستقرار المالي "اقتصادية،  فجاءت فكرة اآللية األوروبية لال

"، وفي عاـ FESF"، وبعدىا وبفترة وجيزة تـ إنشاء الصندوؽ األوروبي لالستقرار المالي 9000
" والتي MESتـ استبداؿ ىاتيف اآلليتيف بمعاىدة حقيقية وىي اآللية األوروبية لإلستقرار " 9009

 التحاد األوروبي. تعتبر بمثابة قفزة نوعية في مسار ا
أظيرت األزمة االقتصادية والمالية الحالية أنو مف الضروري تقديـ آليات اإلنقاذ األوروبية: - 1

المساعدات المالية المنظمة والكافية لمدوؿ األعضاء في االتحاد األوروبي، فالمشاكؿ المالية لدولة ما 
لالستقرار المالي الكمي لباقي دوؿ اإلتحاد  داخؿ اإلتحاد يمكف أف يكوف ليا تداعيات معتبرة بالنسبة

األوروبي ومنطقة األورو. فقد طور االتحاد األوروبي آليات وأدوات جديدة، بما في ذلؾ إجراءات 
 معالجة اإلختالالت في اإلقتصاد الكمي لجعميا أقؿ احتماال في المستقبؿ، وتجنب انفجار أزمة جديدة

(Hradisky, 2016, p1) . 
 9000ماي 3قرر أعضاء منطقة األورو في ": MESFاألوروبية لالستقرار المالي"اآللية  -أ 

وضع آلية أوروبية لالستقرار المالي، والتي تيدؼ إلى وضع تحت تصرؼ الدوؿ األعضاء في 
منطقة األورو آلية تشبو آلية الدعـ المالي لموازيف المدفوعات الموجية لدعـ الدوؿ التي لـ تنضـ بعد 

الموحدة. وىي عبارة عف أداة تسمح باالقتراض مف األسواؽ الدولية مف خالؿ ضماف إلى العممة 
الميزانية المشتركة مف أجؿ الحصوؿ عمى قروض مشروطة لمدوؿ األعضاء في منطقة األورو 

مميار أورو كحد أقصى، وقد سخرت اآللية  20بالتوازي مع برنامج صندوؽ النقد الدولي، وبسعة 
مميار دوالر  92، و9000مميار دوالر اليرلندا في ديسمبر  ,995ر المالي األوروبية لالستقرا

لمعاىدة سير االتحاد األوروبي  099. أسست ىذه اآللية وفقا لممادة 9000لمبرتغاؿ في ماي 
"TFUE والمتعمقة بمساعدة الدوؿ التي تواجو صعوبات مرتبطة بحوادث استثنائية خارجة عف "

 (Huberdeau,       p 64) السيطر

تـ إنشاء الصندوؽ األوروبي لالستقرار ":FESFالصندوق األوروبي لإلستقرار المالي " -ب 
مف قبؿ الدوؿ األوروبية وبدعـ مف صندوؽ  9000" عمى وجو السرعة في جواف FESFالمالي "

                                                 

 MESF : mécanisme européen de stabilité financière. 

 FESF : fond européen de stabilité financière. 

 MES : mécanisme européen de stabilité. 
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د فترة النقد الدولي كوسيمة مؤقتة لحؿ مشاكؿ تمويؿ الديوف لدوؿ اإلتحاد األوروبي. وقد تـ تأسيسو بع
. 9000مميار أورو في ماي  000وجيزة مف خطة اإلنقاذ األوؿ التي عرفتيا اليوناف والتي بمغت 

واليدؼ األساسي مف إنشائو ىو احتواء األزمة دوف أف ينتظر منو أف يكوف حقا فعاؿ. وبعد طمب 
ألكبر حجمًا كؿ مف ايرلندا والبرتغاؿ الدعـ المالي، ومع شبح انتقاؿ العدوى إلى االقتصاديات ا

سبانيا( أصبح " " يمثؿ ضرورًة مف أجؿ الحفاظ عمى منطقة األورو، وىو في FESF)إيطاليا وا 
نما ىو عبارة عف بنية مقدمة لمسمطات األوروبية  الحقيقة ليس صندوقًا حقيقيًا توضع فيو األمواؿ، وا 

اؿ في األسواؽ المالية تحت سيطرة الدوؿ األعضاء في منطقة اليورو لتكوف قادرة عمى زيادة رأس الم
المضمونة مف قبؿ الدوؿ األعضاء في منطقة اليورو، ولذلؾ فيو يمعب دور شركة التأميف مع 
المستثمريف لتشجيعيـ عمى إقراض الماؿ. عف طريؽ الضماف المشترؾ المقدـ مف دوؿ منطقة 

ستقرار المالي يوفر بعد ذلؾ، الصندوؽ األوروبي لال اليورو، وىذا الماؿ يمكف جمعو بأسعار مواتية
 المبمغ المقترض إلى البمداف التي تعمؿ عمى تمويؿ نفسيا بمعدالت مدعمة في األسواؽ 

(Chouaib, jeanneret, 2014, P14). إف الصندوؽ األوروبي لالستقرار المالي ُيمكف مف
ألعضاء مميار أورو مف الدوؿ ا 110جمع األمواؿ مف األسواؽ المالية الدولية وذلؾ بضماف مبمغ 

 Philippe)) مميار أورو فيما بعد1135123في منطقة األورو، ىذا المبمغ قد تـ رفعو إلى 
Vincent,2015, p460 وتعتمد نسبة مشاركة كؿ دولة عمى حجـ حصتيا في البنؾ المركزي .

يطاليا بنسبة %90، تمييا فرنسا بنسبة %91األوروبي، حيث تأتي ألمانيا في المقدمة بنسبة  ، وا 
   يوضح مشاركة كؿ دولة.  01. والشكؿ رقـ 02%

المساىمات المالية لدوؿ منطقة األورو في الصندوؽ األوروبي لالستقرار : 04الشكل رقم 
 "FESFالمالي"

 
 المصدر4 المفوضية األوروبية.       

سبتمبر  91لقد تـ استبداؿ اآلليتيف السابقتيف في :"MESاآللية األوروبية لالستقرار " -ج
"، وىي عبارة عف معاىدة دولية حقيقية، وتشكؿ مؤسسة MESباآللية األوروبية لالستقرار " 9009
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مالية دولية بيف الدوؿ األعضاء في منطقة األورو. وىو إجراء مبتكر في قانوف االتحاد األوروبي. 
لمدوؿ األعضاء في منطقة األورو مف وضع آلية لالستقرار. ىذا اإلجراء يتطمب االنتحاب ويسمح 

واليدؼ منو ىو تعبئة الموارد المالية )عف طريؽ إصدار أدوات مالية، أو إبراـ اتفاقات مع أعضائو 
والمؤسسات المالية، وأطراؼ أخرى( لتوفير الدعـ لألعضاء الذيف يعرفوف أو يحتمؿ أف يعانوف مف 

ويتدخؿ  "،BIRDة عممو تقربو أكثر إلى البنؾ الدولي لإلنشاء والتعمير "مشاكؿ مالية خطيرة. وطريق
"MESبطمب مف دولة عضوه بالطرؽ التالية ")  (Vincent, 2015, PP 461-   4 

 منح تسييالت مالية تخضع لشروط صارمة ومحددة في االتفاقية الموقعة بيف المجنة والدولة؛  -
أزمة في دولة أسسيا االقتصادية سميمة، وطمأنة  منح سمسمة قروض مف أجؿ تفادي ظيور -

 األسواؽ حوؿ قدرة ىذه الدولة عمى الوفاء بديونيا؛
 منح قروض إلعادة رسممة المؤسسات المالية لدولة عضوه؛ -
 منح قروض مف دوف غرض محدد؛-
 .شراء سندات الديوف السيادية لدولة عضوه تمر بحالة صعبة مف األسواؽ األولية والثانوية -
قامت اليوناف باالتفاؽ مع المجنة المساعدات المالية األوروبية النتشال اليونان من األزمة: -2

بوضع خطة الضبط  9000ماي  09األوروبية، والبنؾ المركزي األوروبي وصندوؽ النقد الدولي في 
روض "، وبإجماع مجموعة األورو تقرر منح اليوناف مساعدات مالية عمى شكؿ قPAEاالقتصادي "

مشتركة بالتنسيؽ مع المجنة األوروبية، ىذه اإلعانات تقدـ عمى دفعات متتالية وطبقًا لمدى التزاـ 
 . (Karamessini, 2010,p123)اليوناف بخطة الضبط

مميار  000عمى إعانة ُقدرت بنحو  49000حصمت اليوناف في ماي حزمة اإلنقاذ األولى -أ 
مميار مف صندوؽ النقد الدولي. ىذه  30حاد األوروبي، ومميار قدمت مف طرؼ دوؿ االت 20أورو، 

اإلعانات المشروطة تتطمب مف اليوناف إجراءات صارمة4 تخفيض النفقات، رفع الضرائب، تحرير 
صالح نظاـ التقاعد، وضمف ىذه الشروط ىو وضع اليوناف تحت وصاية الترويكا  االقتصاد، وا 

(CE, BCE, FMI) بنؾ المركزي األوروبي، صندوؽ النقد الدولي( والتي )المفوضية األوروبية، ال
وتبمغ الفائدة  (Elian Chouaib, Alexandre jeanneret, 2014, P 10 تقـو بمتابعة دورية.)

                                                 

 PAE : plan d’ajustement économique. 

   الترويكا4 كممة روسية األصؿ وترمز إلى المجموعة الثالثية، فيي تستعمؿ لإلشارة إلى أف ىناؾ ثالث
مسؤوليف عف القرار في أي ىيئة أو شركة، وفي إطار األزمة األوروبية فالترويكا تضـ ثالث مؤسسات وىي4 

 ي، المجنة األوروبية، صندوؽ النقد الدولي، لممزيد مف المعمومات أنظر4البنؾ المركزي األوروب
 http://www.troikawatch.net/fr/cest-quoi-la-troika/ )6102/00/01 :تاريخ االطالع( 

 CE: commission européenne, BCE : banque centrale européenne, FMI : fond 

monétaire international.   

http://www.troikawatch.net/fr/cest-quoi-la-troika/
http://www.troikawatch.net/fr/cest-quoi-la-troika/
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وقد خفضت الفائدة في قمة بروكسؿ لقادة  سنوات، 3وفترة سداد    %9.,عمى ىذه القروض نحو 
% فيما زيدت 1.9% لتصبح 0حيث تقرر تخفيض الفائدة بنحو      االتحاد األوروبي في مارس 

مميار  ,1وتبمغ الدفعة األولى .(https://ar.wikipedia.orgسنوات ونصؼ )1فترة السداد لتبمغ 
مميار  ,0مميار أورو يقدميا شركائيا الخمسة عشر، و  30ى، السنة األول ابتداًء مفأورو تمنح 

ؿ اليوناف عمى ىذه الدفعة قبؿ (. حيث تحصُ 09 أورو يقدميا صندوؽ النقد الدولي)أنظر الجدوؿ رقـ
مميار أورو لدائنييا الدولييف.  3، التاريخ الذي يجب فيو عمى اليوناف تسديد نحو 9000ماي  03

فاء بالتزاماتيا المالية وتسديد ديونيا المستحقة دوف الحاجة إلى المجوء إلى وىكذا تستطيع اليوناف الو 
 Benjamin Coriat, Christopherاألسواؽ التي تتطمب منيا معدالت فائدة ِجد عالية )

lantenois, 2014, p 17. 
 )مميار أورو( 9003رزنامة المساعدات الممنوحة لميوناف إلى غاية سنة :   الجدول رقم 

                      ياناتالب
Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 

FMI ,5, 95, 95, 150 353 959 051 951 052 052 05, 052 05, 30 
EU 015, 25, 25, 0053 251 ,52 352 153 151 151 05, 151 05, 80 

,6 2,0 6,0 6,0 10 5,0 8.0 12 15 9,0 9,0 20 المجموع
0 

2,0 110 

UE : union européenne    FMI : Fond monétaire  internationale 

Source : Benjamin Coriat, Christopher lantenois, op.cit., p 35 

الحزمة الثانية إلنقاذ  9009فيفري  90أقرت دوؿ منطقة األورو في  حزمة اإلنقاذ الثانية: -ب 
مميار يورو، فضال عف اتفاؽ لتبادؿ  030اليوناف، وتتضمف الحزمة جممة إجراءات خصصت ليا 

مميارات يورو. مف خالؿ  001سندات ديوف أثينا مع دائنييا مف القطاع الخاص ينص عمى شطب 
مف قيمة سندات الديف  %,35,اتفاؽ مبادلة مع المؤسسات المالية الخاصة ينص عمى شطب 

و عف طريؽ تبديؿ السندات مميارات يور  001اليوناني التي تحوزىا تمؾ المؤسسات أي ما يعادؿ 
حتى  %9سنة وبنسبة فائدة متغيرة، تتراوح بيف  30القديمة بأخرى جديدة بتاريخ استحقاؽ يحؿ بعد 

في السنوات الموالية، إلى أف تنتيي آجاؿ استحقاؽ الديوف  %153، و9090حتى  %3، و,900
 030تصؿ في مجموعيا إلى . وأما القروض التي سيقدميا الدائنوف الدوليوف ف9019اليونانية في 

 (.20، ص 9003)بوالكور، 9001مميار يورو، تسدد تدريجيا إلى غاية 
" إلى الحكـ بعد SYRIZAبعد وصوؿ الحزب اليساري "سيريزا" " حزمة اإلنقاذ الثالثة: -ج

، والرافض لمتقشؼ الذي فرض عمى اليوناف مف طرؼ ,900جانفي  92االنتخابات التشريعية في 
"، وأعمف اعتماد تدابير اجتماعية TSIPRASقاـ بتشكيؿ حكومة برئاسة "تسيبراس" "الترويكا، 

عادة التفاوض بشأف برنامج اإلصالح المفروض عمى اليوناف، وفي نياية  لمساعدة الشعب اليوناني وا 
مميار أورو، لكف  ,0,5تـ اقتراح تقديـ قروض إضافية لميوناف مف قبؿ شركائيا بقيمة  ,900جواف 

https://ar.wikipedia.org/wiki/2011
https://ar.wikipedia.org/
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صالحات جديدة  بشروط كالخوصصة عمى نطاؽ واسع )المطارات، شبكات الكيرباء... وغيرىا(، وا 
جراءات أخرى اعتبرىا "تسبريس" ُميينًة في حؽ اليوناف، وقد  بالنسبة لمضريبة عمى القيمة المضافة، وا 

اؽ ، والتوقيع عمى اتف,900أوت  01مميار أورو في  22ُأعتمدت ثالث حزمة إلنقاذ اليوناف بمبمغ 
.وقد بمغت ((MES"Vincent, 2015, PP 468جديد بيف اليوناف واآللية األوروبية لالستقرار "

، وُأشير ىنا إلى أف ىذا الرقـ يختمؼ بعدة ,900مميار أورو في عاـ  309إجمالي الديوف اليونانية 
(. والجدوؿ التالي ,Eurostat, Commission Européenne FMIمميارات حسب المصدر)

حيث بمغ إجمالي الديف العاـ  9001ألطراؼ التي تمتمؾ الديوف اليونانية إلى غاية عاـ يوضح ا
 مميار أورو. 390

     4 األطراؼ التي تممؾ الديوف اليونانية إلى غاية سنة    الجدول رقم 

Source : Jean-Marc Figuet, op.cit., p 43. 
، كانت سندات الديف اليونانية ممموكة بنسبة 9009جدولة الديوف اليونانية في مارس قبؿ إعادة 

 Robert  Joumard, 2015, p )مف قبؿ مستثمريف خواص، لكف اليـو الوضع اختمؼ ) 1%,
مف إجمالي ىذه الديوف، وتبمغ القروض المشتركة التي  %,1253. يمتمؾ القطاع الخاص اليـو   

مف إجمالي القروض  %02512مميار دوالر أي ما يعادؿ  953,األوروبي بنحو  قدمتيا دوؿ االتحاد
، أما %11501الممنوحة، وقد بمغت القروض التي قدميا الصندوؽ األوروبي لالستقرار المالي بنحو 

، وبالنسبة لصندوؽ النقد الدولي %1513" فتبمغ ىذه النسبة BCEبالنسبة لمبنؾ المركزي األوروبي "
مف إجمالي القروض الممنوحة. كما يممؾ القطاع الخاص  %3530مساىمتو بنحو  فتبمغ نسبة

 . (00)محسوبة انطالقا مف معطيات الجدوؿ  مف ىذه الديوف %,9052

 قيمة الديف )مميار أورو( الدائنوف
 251,5 دائني القطاع العاـ

 "MESاآللية األوروبية لالستقرار "
 دوؿ منطقة األورو

 بما فييا فرنسا
 صندوؽ النقد الدولي

 "BCEالبنؾ المركزي األوروبي "

01052 
,953 

00533 
3052 
9,50 

 69,5 الدائنيف الخواص
 بنوؾ ألمانيا

 بنوؾ بريطانيا
 بنوؾ فرنسية

 أخرى

03 
02 
03 

935, 

 321 المجموع
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4لقد تراجع الناتج تقييم الوضع االقتصادي لميونان اليوم )ىل خرجت اليونان من أزمتيا؟(
، وحسب التقديرات األخيرة %,9بنحو  9003و 9002المحمي اإلجمالي لميوناف مابيف سنتي 

لصندوؽ النقد الدولي فإف اليوناف لف تستطيع استرجاع ذروة نشاطيا السابؽ )قبؿ األزمة( قبؿ عاـ 
، فإف مف بيف 9001" في عاـ Reinhart et Rogoff. وحسب دراسة أجراىا كؿ مف "9090

مي اإلجمالي اليوناني خامس أكبر أزمة حمقات األزمات التي سجميا الباحثاف يعتبر تراجع الناتج المح
منذ النصؼ الثاني لمقرف التاسع عشر، وفي ىذه المرحمة فإف انخفاض الناتج المحمي اإلجمالي 

في الواليات المتحدة األمريكية )حيث عرؼ الناتج المحمي  0393لميوناف يشبو " الكساد الكبير" لعاـ 
ة األمريكية كانت أقصر )أستمر التراجع أربع ، غير أف األزم%9252اإلجمالي تراجعًا بنسبة 

 .   ) .Antonin et all, 2015, p5سنوات( واالنتعاش كاف أسرع )
( ولكف عمى ,0مف تحقيؽ فائض أولي ضئيؿ )أنظر الشكؿ 9001نجحت اليوناف في عاـ 

 90حساب دمار اجتماعي لـ يسبؽ لو مثيؿ، ولكنو غير كافي ليسمح بدفع فوائد الديف )يمثؿ 
 3مف إنفاؽ الدولة(، وال لتسديد سندات الديف التي حاف استحقاقيا. فيجب عمى اليوناف تسديد %,9و

مارس -مميار أورو تستحؽ في فيفري953، منيا ,900مميار أورو إلى صندوؽ النقد الدولي في 
ار مميار أورو إلى البنؾ المركزي األوروبي في جواف. فيجب عمييا االستمر  251، ثـ تسديد ,900

في االقتراض لتسديد ىذه القروض وىذا رغـ كؿ ىذه الجيود المبذولة والتي جعمت الشعب اليوناني 
 .(Joumard,2015, p 09) يتخبط في دوامة قاتمة ال يمكف الخروج منيا

 (%مع دوؿ االتحاد األوروبي ) معدؿ نمو الناتج المحمي اإلجمالي لميوناف مقارنة:   الشكل رقم 

 
Source : Eurostat 

كما يعرؼ االستثمار تراجعًا بسبب ظروؼ التمويؿ الصعبة وعدـ اليقيف حوؿ آفاؽ االقتصاد، 
)خاصة  9003مف الناتج المحمي اإلجمالي في عاـ   %90في حيف كاف إجمالي االستثمار يمثؿ 

مف الناتج  %0053) 9003في قطاع السياحة والنقؿ البحري(، وقد وصؿ إلى أدنى مستوى لو في 
 (2)أنظر الشكؿ  . (Antonin et all, 2015, p5) لمحمي اإلجماليا
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 مف الناتج المحمي اإلجمالي( %تراجع معدالت االستثمار في اليوناف ):   الشكل رقم 

 
Source : Céline Antonin, et autres, op.cit., p 7. 

جدولة الديوف، حيث دخمت وال تزاؿ اليوناف إلى يومنا ىذا تعاني مف ثقؿ المديونية رغـ عمميات 
 %091مميار دوالر أي ما يعادؿ  300بديف عمومي بمغ  9003عاـ  يف ىذه األخيرة في األزمة

مميار أورو أي ما يعادؿ  309إلى  ,900مف الناتج المحمي اإلجمالي، وانتقؿ ىذا الرقـ في عاـ 
مف الناتج المحمي مميار دوالر  29مف الناتج المحمي اإلجمالي. كما فقدت اليوناف  011%

مميار أورو عاـ  932مف أجمالي الناتج المحمي، ىذا األخير انتقؿ مف   %92اإلجمالي، أي نحو 
أف سياسة التقشؼ الضريبي شديدة القسوة التي  كما .,900 مميار أورو في عاـ 012إلى  9003

ليدؼ منيا ىو فرضت عمى اليوناف خالؿ خطط اإلنقاذ الثالثة ساىمت في ىذه النتيجة. وكاف ا
مف الناتج المحمي  %,0مميار أورو أي  39التغطية السريعة لمعجز المالي اليائؿ والذي وصؿ إلى 

أما التكاليؼ االجتماعية لالزمة فيي جد باىظة، فحسب ،  .(Varoudakis,2015, p2)اإلجمالي 
ات تقريبًا بيف ، تضاعفت معدالت الفقر ثالث مر OCDE "9002دراسة لمنظمة التعاوف والتنمية "

، وىذا بسبب انخفاض دخؿ األسر وكذلؾ معاشات التقاعد، وارتفاع معدالت 9003و 9001
كاف ثمث المجتمع   9003البطالة، وغياب شبكة لمضماف االجتماعي مصممة بشكؿ جيد، ففي 

 (   01)أنظ الشكؿ  . l’OCDE        p 8  يعاني مف الفقر 
 
 
 

                                                 

 OCDE : organisation de coopération et de développement économiques  
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 اعية لألزمة اليونانية: التكمفة االجتم   الشكل رقم
 (%( معدالت البطالة )2-7الشكل )         ( الفقر وعدم المساواة1-7الشكل )

 
    Source : OCDE (2016 )                              

( ارتفاع معدالت البطالة بشكؿ كبير وىذا راجع لإلصالحات الييكمية 9-1نالحظ مف الشكؿ )
مجاؿ التشغيؿ )مف تسريح لمعماؿ وتخفيض عدد مناصب الشغؿ، وعدـ  التي قامت بيا اليوناف في

استبداؿ أربعة مف أصؿ خمسة عماؿ يذىبوف لمتقاعد ... وغيرىا مف اإلجراءات(، فقد انتقؿ معدؿ 
)تضاعفت أربع مرات خالؿ تسع سنوات(،  ,900عاـ  %9151إلى  9002عاـ  %2البطالة مف 

 وىي أعمى نسبة مسجمة في دوؿ االتحاد األوروبي.   (%1352وغالبيتيـ مف فئة الشباب ) 
رغـ أف رد فعؿ االتحاد االوروبي اتجاه تقييم دور االتحاد األوروبي في االزمة اليونانية: -4

االزمة اليونانية جاء متأخرًا بسبب انقساـ اآلراء الداخمية لمدوؿ االوروبية، إال أنو لعب دورًا حاسمًا في 
فالس المحتـو مف خالؿ تقديـ حـز االنقاذ الثالثة التي استفادة منيا اليوناف، إال انقاذ اليوناف مف اال

أف اليوناف اليـو لـ تخرج مف أزمتيا. وسوؼ نقـو بمحاولة تقييـ الدور الذي لعبو االتحاد االوروبي 
 في االزمة اليونانية مف خالؿ النقاط التالية4

إف المعاىدة التأسيسة لالتحاد لدول المتعثرة: طبيعة البناء األوروبي ودوره في انقاذ ا-أ
االوروبي كما سبؽ وأف فصمنا تمنع انقاذ الدوؿ المتعثرة، فعمى كؿ دولة أف تحؿ مشاكميا بنفسيا، 
فيناؾ غياب لمتضامف المالي بيف الدوؿ االعضاء في االتحاد، وقد أثبتت االزمة الراىنة ضرورة 

النقدي وىذا ما أشارت إليو النظرية االقتصادية سابقًا)نظرية وجود تحويالت مالية بيف دوؿ االتحاد 
، لكف االزمة الراىنة أعادت لمنقاش مسألة  ) (Michel Beine, 1998, p2)منطقة العممة المثمى

التضامف المالي بيف دوؿ االتحاد النقدي كضرورة لتمكف دوؿ االتحاد مف تجنب الصدمات التي 
قؿ الى باقي الدوؿ، كما قد تيدد االتحاد النقدي برمتو. لكف االتحاد يمكف أف تصيب أحد الدوؿ وتنت

                                                 
 "نظرية منطقة العممة المثمى4 يعتبر االقتصادي "مندؿ "Mundell  " مف أوائؿ المنظريف الذيف وضعوا ُأسس

مقااًل رائدًا تعرض فيو لشروط تشكيؿ منطقة عممة  0320د كتب "مندؿ" عاـ نظرية "منطقة العممة المثمى". فق
 مثمى ، وىذه النظرية تحدد الشروط الواجب توفرىا في مجموعة مف الدوؿ حتى تستطيع تبني عممة مشتركة. 
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يجاد الحموؿ مف خالؿ إيجاده الى ميكانزمات جديدة لإلنقاذ عمى  االوروبي أثبت قدرتو عمى االبداع وا 
 ".MES"" والمذاف استبدال فيما بعد بػ FESFو MESFغرار "
4 إف ية التي فرضت عمى اليونانالحمول المقدمة وفشل تدابير السياسة االقتصاد-ب

بصحبة صندوؽ النقد الدولي لميوناف في إطار حـز  األوروبيالمساعدات المالية التي قدميا االتحاد 
الثالثة السابقة الذكر لـ تكف إال عبارة عف قروض مرىونة بشروط قاسية، فقد فرض عمى  اإلنقاذ

سعة لمقطاع العاـ، واألَمُر مف ذلؾ ىي اليوناف مقابؿ تمؾ القروض تعديالت ىيكمية وخوصصة وا
تدابير التقشؼ التي كما سبؽ وأف رأينا والتي أدخمت البالد في حالة مف الركود والتراجع االقتصادي 
الشديد، والوضع اليـو في اليوناف ىو أكبر دليؿ عمى فشؿ ىذه السياسات االقتصادية المنتيجة، 

 األوضاعمعيا مف ارتفاع عجز الميزانية العامة، أما فالمديونية العامة ال تزاؿ مرتفعة وتزيد 
أف تكوف كارثية، معدالت بطالة غير مسبوقة تفشي الفقر وتراجع  إلىاالجتماعية اليـو فيي أقرب 

، وبروز ألحزاب يمينية األوروبيالمستويات المعيشية، وسخط وغضب شعبي كبيريف اتجاه االتحاد 
 .       األوروبينؼ االتحاد متطرفة تطالب بانسحاب اليوناف مف ك

 : خاتمة
في أزمة مالية واقتصادية خانقة، فيي تدفع اليـو ثمف  9000دخمت اليوناف بداية مف سنة 

اختالالت ىيكمية عرفتيا لسنوات سابقة، وسياسات قادتيا المذيف برعوا في التالعب بالحسابات العامة 
عطاء صورة مغموطة عف حقيقة الوضع اإلقتصادي في اليوناف، كما تدفع أيضا ثمف المخاطر التي  وا 

حممتيا األزمة المالية واالقتصادية العالمية الراىنة والتي لـ يكف ليا أية يد فييا، كما تتكبد فشؿ البناء 
 األوروبي الذي ىي جزء منو، والذي ال يوفر الحماية لدولو في حاؿ تعرضيا الزمة.

األوروبي لطمب المساعدة لتجنب خطر اإلفالس، ىذا  لجأت اليوناف في أوج أزمتيا إلى االتحاد
األخير قابميا في البداية بردة فعؿ ضعيفة تعكس انقساـ اآلراء داخؿ دوؿ االتحاد األوروبي بيف مؤيد 
ومعارض لتقديـ المساعدة، وأبدت العديد مف الدوؿ األوروبية قمقيا مف فكرة إجياد اقتصادىا بعبء 

فًا مف انتقاؿ األزمة إلى الدوؿ الضعيفة داخؿ االتحاد األوروبي، وخوفا مف إنقاذ اليوناف، وأخيرا وخو 
زعزعة صورة االتحاد األوروبي الذي ظؿ لسنوات طويمة نموذجًا يحتذى بو، وزعزعة العممة الموحدة 
"األورو" وما يجره مف تبعات إقتصادية، قررت دوؿ االتحاد األوروبي تقديـ مساعدات مالية لميوناف 

كؿ قروض، لكف ىذه المساعدات كانت مشروطة بتبني اليوناف جممة مف اإلصالحات عمى ش
واإلجراءات التقشفية التي تيدؼ إلى خفض اإلنفاؽ وزيادة اإليرادات مف أجؿ تقميص عجز الميزانية 

 العامة وكذلؾ المديونية العامة.   
دت الوضع سوًءا. فاليـو ثمث إف سياسات التقشؼ التي اتبعتيا اليوناف تحت رعاية "الترويكا" زا

مف المجتمع مف البطالة غالبيتيـ شباب  %9153المجتمع اليوناني يعيش في فقر، كما يعاني 
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(، كما يعرؼ الناتج المحمي اإلجمالي تراجعا بسبب سياسات التقشؼ المفروضة عمى 1352%)
، ,033ى ليا منذ أعمى مستو  9001البالد، كما تعرؼ المديونية ارتفاع مستمر حيث سجمت سنة 

 ضؼ إلى ذلؾ الوضع العاـ لمبالد والذي ينبأ بدمار اجتماعي لـ يسبؽ لو مثيؿ.     
لقد أظيرت األزمة اليونانية الوجو اآلخر ألوروبا، والتي كاف ينظر إلييا عمى أنيا أداة تسمح 

تعديؿ ىيكمي لمحد مف عدـ المساواة بيف الدوؿ األعضاء، لكف الحقيقة أنيا فرضت عمييا مخططات 
ثقيمة واكتفت بتقديـ موارد مالية لحكومة أثينا لمواجية دائنييا، مع تطبيؽ أسعار فائدة مرتفعة وشروط 
صارمة، لدرجة أف البعض يرى أف ىذه الخطط ُتعطي االنطباع بأنيا ِعقاب لمشعب اليوناني عمى 

 . (Vincent, 2015, p 470)  أخطاءه الماضية
 نتائج الدراسة:

 منا مف خالؿ ىذه الورقة البحثية إلى مجموعة مف النتائج نوردىا فيما يمي4لقد توص
  ،لعبت األزمة االقتصادية العالمية الراىنة دورًا ميمًا في اطالؽ شرارة األزمة المالية اليونانية

لكف جذور االزمة داخمية فيي تعود الرتفاع المديونية العامة قبؿ اندالع األزمة، وتعكس األثر 
كمي لمعجز العاـ لسنوات مضت والتي برعت حكومة أثينا في اخفاءىا مف أجؿ استيفاء شروط الترا

 معاىدة ماسترخت التي تمكنيا مف االنضماـ الى منطقة االورو وتجنب ضغوط شركائيا األوروبييف.  
  إف انضماـ اليوناف الى منطقة االورو مكنيا مف االستفادة مف معدالت الفائدة المنخفضة
رار تمؾ التي تقترض بيا الدوؿ القوية في المنطقة مثؿ ألمانيا، وىذا ما سمح بتوسعيا في عمى غ

أرتفعت أسعار الفائدة عمى السندات اليونانية الى  9002االقتراض، لكف بعد االزمة االقتصادية لعاـ 
 (، وىكذا وجدت اليوناف نفسيا غير قادرة عمى االقتراض9000عاـ   %,9مستوى غير مسبوؽ )
 مف االسواؽ المالية.

  ردود الفعؿ األوروبية تجاه األزمة اليونانية أخذت وقتًا لمظيور، وىي تعكس انقساـ اآلراء في
الداخؿ بيف مؤيد لتقديـ المساعدات وبيف معارض ُيحمؿ اليوناف مسؤولية تركيا لالختالالت الييكمية 

 تتراكـ عمى مدار سنوات عديدة.
 ي في تراجع مستمر فيو يعرؼ معدالت نمو جد منخفضة إف الوضع االقتصادي اليونان

مقارنة بما كاف عميو قبؿ األزمة، كما أف سياسات التقشؼ التي تبنتيا اليوناف محاولة الخروج مف 
األزمة أدت إلى تردي األوضاع االجتماعية في البالد، فقد ارتفعت مستويات البطالة والفقر وعدـ 

 فالوضع االجتماعي اليـو ُينذر بكارثة حقيقية. المساواة داخؿ المجتمع اليوناني
  لـ يوفر االتحاد األوروبي الحماية الالزمة لميوناف، حيث ال يتوفر ىذا االخير عمى آليات

االنقاذ في حالة تعرض أحد أعضاءه لصدمة إقتصادية، أما الحموؿ التي قدميا فقد اقتصرت عمى 
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صالحات الييكمية والخصخصة والتي أدخمت تقديـ قروض مرتبطة بشروط قاسية عمى غرار اال
 البالد في حالة مف التراجع واالنكماش االقتصادي. 

 التوصيات:
  الى يومنا ىذا ليست وليدة الصدفة  9003إف االزمة المالية التي تعصؼ باليوناف منذ نياية

ف الجيد فيي نتاج سنوات مف االختالالت، كما أف عودة االوضاع الى االنفراج يتطمب الكثير م
والتنسيؽ مع شركائيا االوروبييف. فحسب دراسة أجراىا صندوؽ النقد الدولي فإف اليوناف لف تستطيع 

، وليذا عمى اليوناف العمؿ عمى تنويع 9090استرجاع ذروة نشاطيا السابؽ لألزمة قبؿ عاـ 
صالح نظاميا الضريبي مف خالؿ توسيع القاعدة الض ريبية اقتصادىا خارج قطاع السياحة، وا 

وتطبيؽ معدالت مدروسة بشكؿ أفضؿ، والعمؿ عمى محاربة الفساد والرشوة المذاف ينُخراف اقتصاد 
البالد. والحؿ في رأينا يكمف في تحفيز االقتصاد الستعادة النمو والتخمي عف سياسات التقشؼ التي 

 أثبتت فشميا. 
 اتو القائمة اتجاه الدوؿ عمى االتحاد االقتصادي والنقدي االوروبي إعادة النظر في سياس

االعضاء في حالة التعرض لمصدمات، ألف تعرض أي دولة في االتحاد إلى أزمة مالية قد ييدد 
بانتقاليا الى دوؿ أخرى وىذا ما حدث فعال، فقد انتقمت االزمة مف اليوناف الى جاراتيا في الجنوب 

كما أنو ييدد االتحاد برمتو ويعرض وحدتو عمى غرار البرتغاؿ وايرلندا، ايطاليا، اسبانيا والبرتغاؿ،  
لالنقساـ. وقد كشفت االزمة األخيرة عف قدرة ىذا األخير عمى ايجاد الحموؿ في األوقات الصعبة، 

(، كما أف غياب MESF, FESF,MESوذلؾ مف خالؿ تبنيو آلليات جديدة لإلنقاذ االوروبي )
الفائض الى الدوؿ التي تحقؽ عجز( داخؿ التضامف المالي )التحويالت المالية مف الدوؿ صاحبة 

االتحاد يشكؿ عائقًا كبيرًا أماميا وىو ضرورة ال مفر منيا في حالة االتحاد النقدي كما أثبتت النظرية 
)نظرية منطقة العممى المثمى( والعديد مف الدراسات، وربما عمييا التوجو نحو نموذج الواليات المتحدة 

ت المالية عاماًل جوىريًا في حالة تعرض أحدى الدوؿ لصدمة االمريكية حيث تشكؿ التحويال
 اقتصادية.   

 انطمقت الدراسة مف فرضيتيف أساسيتيف.اختبار فرضيات الدراسة: 
بالنسبة لمفرضية االولى التي تنص عمى "أف االزمة المالية الراىنة لميوناف ىي نتيجة مباشرة  -

ذورىا داخمية" فقد ثبت صحة الفرضية فاألزمة المالية إال أف ج 9002لألزمة المالية العالمية لعاـ 
العالمية كانت شرارة اندالع االزمة اليونانية، لكف جذورىا داخمية ترجع الى اختالالت اقتصادية 
وتفشي ظاىرة الرشوة والفساد، كما أف المديونية العامة والعجز في الميزانية العمومية ليست وليدة 

 وات عديدة سابقة لألزمة.الحاضر بؿ تعود لتراكـ سن
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بالنسبة لمفرضية الثانية والتي تنص عمى ما يمي "لعب االتحاد األوروبي دورًا جوىريًا في  -
إنقاذ اليوناف وتخطييا لألزمة"، فقد ثبت أف االتحاد االوروبي لعب دورًا جوىريًا في انقاذ اليوناف مف 

ه المساعدات لـ تكف أبدًا في شكؿ ىبات االفالس المحتـو مف خالؿ تقديـ مساعدات مالية، لكف ىذ
بؿ في شكؿ قروض مرىونة بشروط قاسية أدت إلى تراجع النمو االقتصادي لمبالد، حيث أف اليوناف 
اليـو لـ تخرج مف أزمتيا فيي تعرؼ تردي االوضاع االقتصادية )ارتفاع مستويات المديونية والعجز 

 والفقر(.العاـ( واالجتماعية )ارتفاع معدالت البطالة 
 قائمة المراجع:

 :المراجع بالمغة العربية -أوالً 
األزمة المالية في منطقة األورو4  (.9003.)احمد ،مصيبحو رشيد،  ،بوكسانيو نسيمة،  ،اوكيؿ -

مجمة  .األسواؽ المالية ووكاالت التصنيؼ االئتماني فييا أسباب نشوبيا وانتشارىا والدور الذي لعبتو
 (.29-20لعدداف ا.)بحوث اقتصادية عربية

مجمة  .أزمة الديف السيادي في اليوناف4 األسباب والحموؿ (.9003.)نور الديف ،بوالكور -
 (.03)العدد  .الباحث
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